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سفير أذربيجان لـ �:

أجواء رمضان الروحانية في قطر مميزة
تقدم سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف، سفير 
أذربيجان في الدوحة، بأسمى آيات التهاني لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد املفدى، وإلى سمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، وإلى الحكومة والشعب القطري 

بمناسبة شهر رمضان ، داعيا الله أن ينعم على 
هذه البالد باستمرار الخير والبركات واألمن واألمان 

والرفاه دائمًا.

أحمد البيوميأحمد البيومي

وقــال الدكتور عــبــداهللا ييف فــي تصريحات لـــ ®: 
إن  األجواء الروحانية للشهر الفضيل في قطر مميزة 
إنــهــا تعبر عــن روح اإلســـالم والثقافة  للغاية، حيث 
إلــى أنها تتشابه مع أجــواء رمضان  العربية، مشيرا 
في أذربيجان، فشهر رمضان لدى كل شعوب العالم 
اإلســــالمــــي، عــلــى اخـــتـــالف ثــقــافــاتــهــا، وتــركــيــبــاتــهــا 
العرقية املختلفة، هو املظهر األكثر رواجًا، وتسويقًا 
لسلوكيات تلك الشعوب سواء من الناحية التعبدية، 
الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة ، ومـــدى تمسكها بتلك  أو مــن 
الــهــويــة الــديــنــيــة. وأوضــــح أن الــشــعــب الــقــطــري قريب 
 ، الــعــادات الرمضانية  مــن الشعب األذربــيــجــانــي فــي 
فشعبنا  يتصف بالكرم وحــب الجار، حيث تحرص 
كـــل أســــرة عــلــى إهـــــداء أصـــنـــاف مــخــتــلــفــة مـــن الــطــعــام 
والــتــمــســك بـــأخـــالق الــشــهــر الــفــضــيــل . وأبـــــدى سفير 
التقاليد الشعبية  أذربيجان اعجابه باملحافظة على 
القطرية القديمة التى تتناقلها األجيال إلحياء هذا 
الشهر خاصة ليلة القرنقعوه التي تصادف النصف 

من شهر رمضان املبارك.

قداسة خاصة
ونــوه الدكتور عــبــداهللا ييف بــأن شهر رمــضــان شهر 
له قداسة وحرمة خاصة، فاملسلمون يحرصون فيه 
على أن يجتهدوا أكثر بااللتزام بالتسامح ، وسمو 
الروح واألخــالق، ونسيان أسباب الخالف، والشقاق، 
والـــتـــنـــاحـــر، وغـــيـــر ذلــــك مــمــا يـــجـــري بـــني الـــنـــاس في 
حياتهم اليومية، كما يحرص املسلمون على التمسك 
إلــى ذلــك سبيًال،  بفضائل هــذا الشهر مــا استطاعوا 
الــتــي يرسخها شهر رمــضــان، والتي  القيم  تلك أهــم 
يــجــب أن تـــكـــون مــنــهــج حـــيـــاة لــيــس فــقــط فـــي الــشــهــر 
الــفــضــيــل بــل فــي مــجــمــل حــيــاتــنــا الــيــومــيــة عــلــى مــدار 

العام .
وقال: إن الناس فى أذربيجان يحترمون أيام رمضان 
بشكل كبير، فالجو الذى يعيشه أهالى الدولة يتسم 
ــدر االســتــطــاعــة  ــل قـ ــرذائـ بــالــتــســامــح واالبــتــعــاد عــن الـ
والتحلى بالصبر، وزيادة العبادات والدعاء املستمر، 
وكـــل ذلـــك حــرصــا عــلــى مـــراعـــاة حــرمــة الــشــهــر الكريم 

ومكانته.

وأضاف: ان أهم العادات الرمضانية في أذربيجان هو 
اجتماع العائالت قبل اإلفطار، ويقوم أحد األشخاص 
القرآن  من كبار السن وممن يقرأون العربية، بتالوة 
أمام نفر من الشباب الذين ال يفهمون العربية ويشرح 
لــهــم مــعــانــي اآليـــــات مـــن خــــالل تــرجــمــتــهــا إلــــى الــلــغــة 
األذربيجانية ، وكذلك يتحلقون لدراسة علوم الدين 

املختلفة، في مشهد رائع للتواصل، والتراحم.

 مائدة عامرة
وعن املائدة الرمضانية في أذربيجان، قال عبداهللا ييف: 
إنــه عند الجلوس على مــائــدة الطعام االذربيجانية 
فـــي شــهــر رمـــضـــان، يــالحــظ دومــــًا وجــــود طــبــق زائـــد 

عن أفراد األسرة، وذلك تحسبا 
لــــــــوصــــــــول 

أي ضــيــف عــلــى اإلفـــطـــار، وهـــي مــن الـــعـــادات األصيلة 
، أيضا يشتهر شعبنا االذربيجاني املسلم  املتوارثة 
بعادة تخصه في شهر رمضان وال يشاركه فيها أحد، 
وهي عادة "النذور" والتي تعني الوفاء بالنذور، فإذا 
كان أحدهم قد قطع على نفسه نذرا عندما كان واقعا 
في أزمة ما، فإنه يوفي بنذره خالل هذا الشهر الكريم 
سواء بزيادة العبادة، أو بكثرة الدعاء أو بنذر صيام 
أيام أخر بعد رمضان، كما يقدم للفقراء مما وهبه اهللا 
من الخير ومن النعمة. ومن ناحية أخرى تحرص كل 
أســرة أذربيجانية على أن تقدم أطباًقا من الطعام 
ــاورة حــتــى تــكــاد  ــجـ عــلــى ســبــيــل الــهــديــة لــألســر املـ
الــجــيــران جــمــيــعــًا، أو أن تقدمها  تــتــشــابــه مــوائــد 
كـــإحـــســـان لــلــفــقــراء، وذوي الـــحـــاجـــة مـــن األقـــــارب 

واألصدقاء وغيرهم . 

سمات بارزة
وتــابــع بــقــولــه: إن املسلمني يــنــتــظــرون فــي جميع 
بقاع األرض شهر رمضان املبارك ويشتاقون إليه 
اشتياقًا عجيبًا ال يوجد في أي ديــن آخــر، فيبدأ 
الــكــريــم منذ شهر  املسلمون اســتــعــدادهــم للشهر 
شعبان، مما يشكل أحد 
أهـــم الــســمــات الــبــارزة 
فـــــــــــــي االحـــــــــتـــــــــفـــــــــال 
بـــــــــــــرمـــــــــــــضـــــــــــــان، 
ويـــــــــــــــــعـــــــــــــــــود 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ

ــــه شـــهـــر الــخــيــر  ــقــــدوم شـــهـــر رمــــضــــان ألنـ املــســلــمــني بــ
والبركات وشهر التقوى والصالح.

القرآن تفتح  وقــال: إن شهر الصوم والصالة وقــراءة 
فــيــه أبــــواب الــجــنــة وتــغــلــق أبــــواب الــنــار، ويــســعــد فيه 
املسلمون أكثر من سعادتهم في أي وقــت آخــر طوال 
ــام، حــيــث يــضــفــي الـــفـــرحـــة عــلــى جــمــيــع الــبــيــوت  ــعــ الــ
ــاوى فـــي ذلــــك املــســلــمــون كـــافـــة في  ــتـــسـ واألفـــــــــراد، ويـ
مــشــارق األرض ومــغــاربــهــا عــلــى اخــتــالف أجناسهم 
وألوانهم، ومن السمات أيضًا مظاهر الحفاوة بشهر 
الصيام فقد اعتاد املسلمون منذ مئات السنني على 
ــة  ــان مــثــل رؤيـ مــظــاهــر شــتــى الســتــقــبــال شــهــر رمـــضـ
الــهــالل واملـــوائـــد الــرمــضــانــيــة الــتــي يقيمها األغــنــيــاء 
الفقراء، واملسحراتي ودوره في  وأهــل الخير إلطعام 
إيــقــاظ الــصــائــمــني لــطــعــام الــســحــور، ومــدفــع اإلفــطــار 
املوجود في بعض الدول اإلسالمية، إلى غير ذلك من 
املظاهر التي تختلف من بلد  إلــى آخــر، و لكن يبقى 

ما يجمعها هو االحتفال بقدوم هذا الشهر الفضيل.

 محاوالت مشبوهة
إلــى أن مــحــاولــة البعض  ونــبــه السفير األذربــيــجــانــي 
ــذ أهــــدافــــهــــم  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــه لـ ــ ــاللـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ تــــحــــريــــف الــــــديــــــن واسـ
غــيــراالنــســانــيــة تــثــيــر أســفــنــا الــشــديــد. ألن هـــذا يــؤدي 
إلــى ســوء فهم ديــن اإلســـالم فــي بعض أرجـــاء العالم.. 
إن اإلســـالم ديــن يحفز السلم والــتــفــاهــم املــتــبــادل بني 
مــنــتــمــي جــمــيــع األديـــــان واملــعــتــقــدات، ويــحــظــر جميع 
أشكال االعتداء والعنف ضد الناس بصرف النظر عن 
انتمائهم الديني. وقــال: إن أذربيجان قد دعــت دائما 
إلى منع الخطوات الرامية إلى تشويه األديان وإشعال 
نــار الحقد والكراهية على الخلفية الدينية.. وتسهم 
دولــتــنــا إســهــامــهــا فـــي تــنــمــيــة الــتــســامــح والــتــعــدديــة 
الــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم، ولــيــس مــن بـــاب الــصــدفــة إعــالن 
فخامة الــرئــيــس إلــهــام علييف فــي الــعــاشــر مــن يناير 
الــعــام الــحــالــي أن عـــام 2017م هــو عـــام "التضامن  مــن 
اإلســالمــي"، فنحن  نتمتع بعالقات طيبة مــع جميع 

دول العالم، والسيما الدول اإلسالمية.

الشعب القطري الشعب القطري 
قريب من األذربيجاني قريب من األذربيجاني 

في العادات في العادات 
الرمضانيةالرمضانية

 أنا معجب بالتقاليد  أنا معجب بالتقاليد 
الشعبية القطرية الشعبية القطرية 

التى تتناقلها األجيال التى تتناقلها األجيال 
خاصة ليلة القرنقعوهخاصة ليلة القرنقعوه

التكافل والتقارب التكافل والتقارب 
االجتماعي من مميزات االجتماعي من مميزات 

رمضان األصيلة في أذربيجانرمضان األصيلة في أذربيجان

مسلمون يؤدون الصالة في مسجد بأذربيجان  


